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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. LAPKRIČIO  mėn.  

                 

                                                                                                                  
Nr. Veikla, priemonės  Data Atsakingas   Vieta, partneriai  Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinimas  

1. Tyrimas „Patyčių mastas 

mokykloje“ 

2022-11 mėn. 01/30  L. Aširovienė 

 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Surinkta statistinė 

informacija padės 

nustatyti realią 

situaciją mokykloje 

ir numatyti 

tobulinimo 

priemones. Siekiama 

užtikrinti mokinių 

saugumą mokykloje 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

2.  Mokyklos ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto Metinė 

inventorizacija 

2022-11-04/16 R. Dirmantas  

ir inventorizacinė 

komisija 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Mokyklos 

materialinių išteklių 

sutikslinimas 

 

3. Krovinių, atliekamų 

tvarkymą rankomis saugos 

instruktažas 

2022-11-04/16 R. Dirmantas Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Bus paruošti saugaus 

elgesio instruktažai 

 

4. Dalyvavimas Lietuvos 

socialinių pedagogų 

supervizijų cikle 

2022-11-04 

(12.00-14.00 val.) 

T. Verba Nacionalinės švietimo 

agentūra, virtualioji aplinka 

Tobulinamos 

asmeninės ir 

dalykinės 

kompetencijos. 

Vyksta gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida. Plėtojamas 

bendradarbiavimas 

su Lietuvos 

socialiniais 

pedagogais  

 



5. Šventinis renginys mokyklos 

bendruomenei  ,,Pyragų 

diena” 

2022-11-07 R. Lubienė Klaipėdos “Medeinės” 

mokykla 

Lavinti bendrystės 

supratimą 

 

6. Dalyvavimas 

respublikiniame įtraukaus 

muzikavimo meniniame 

festivalyje-konkurse 

,,Perliukai“ 

2022-11-08,09 G. Vaškienė 

 

Lietuvos specialiosios 

kūrybos draugija „Guboja“, 

Vilnius 

Ugdomas mokinių, 

turinčių įvairią 

negalią, 

kūrybiškumas, 

skatinama muzikinė 

saviraiška. Mokyklos 

veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

 

7. Tarptautinės ankstyvosios 

prevencijos programos 

,,Zipio draugai“ vykdymas: 

-5a kl. 

-5b kl. 

-8c kl. 

 

2022-11-08,15, 22, 

29 

T. Verba Socialinio pedagogo 

kabinetas. 

Klasių vadovai 

M. Andriuškaitė, 

L. Guramischvili  

Mokiniai mokomi 

įveikti kasdienius 

sunkumus. Ugdomos 

emocinės 

kompetencijos 

(jausmų atpažinimas, 

savo emocinės 

būsenos, suvokimas 

ir gerinimas), 

socialinės ir 

komunikacinės 

kompetencijos 

(tarpasmeninių 

santykių suvokimas 

ir gerinimas, 

mokėjimas reikšti 

savo mintis ir 

nuomonę, įdėmiai 

klausytis, kreiptis 

pagalbos)  

 

8. Dalyvavimas miesto 

psichologų metodinio 

būrelio susirinkime, 

dalinantis gerąja praktika 

2022-11-09 

14.00 val. 

L. Aširovienė Baltijos gimnazija Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 



9. 7-10 klasės mokinių 

dalyvavimas Tarptautiniame 

lietuvių kalbos ir literatūros, 

biologijos konkurse 

„Olympis 2022“. 

  

2022-11-10 

„Olympis 2022– 

Rudens sesija“ 

R. Vaitkūnė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Tobulins akademines 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

biologijos, 

skaitmenines 

kompetencijas; 

stiprės mokymosi 

motyvacija 

Internetinė svetainė 

www.olympis.lt 

 

 

 

 

 

 

 

10. Renginys, skirtas Šv. 

Martyno dienai paminėti, 

šviesos reikšmė pasauliui,1-

10,SĮŪ klasių mokiniams 

2022-11-11 R. Alsienė Klaipėdos “Medeinės” 

mokykla 

Ugdomas vaikų 

supratimas apie 

gyvenimą ir pasaulį 

bei apie tai, kaip 

galime tai panaudoti 

kūrybai ir 

atradimams 

Vyks mokyklos 

lauko muzikos 

klasėje 

11. Mokyklos  Strateginio plano  

2023-2025 m. m. 

parengimas 

Iki 2022-11-11 E. Knyzaitė Klaipėdos “Medeinės” 

mokykla 

Pateikti Švietimo 

skyriaus 

specialistams 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 2022-2024 

metų strateginį planą 

 

12. Dalyvavimas praktikume 

 „ Kaip naudotis Elvis  

programa“, tobulinant 

kvalifikacinius įgūdžius 

2022-11-15 

14.00 val. 

L. Naraškevičienė, 

J. Rimkienė, 

V. Žižiūnienė 

 

PŠKC Informacijos 

teikimas mokyklos 

logopedams  

 

13. Organizavimas tradicinės 

tarptautinės Tolerancijos 

dienos mokyklos 

bendruomenei 

2022-11-16 S. Jonkienė 

 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei. 

Tęsiamos mokyklos 

tradicijos, 

formuojama 

tolerancijos, 

draugiškumo, 

priėmimo kultūra 

 

http://www.olympis.lt/


14. Mokinių dalyvavimas 

respublikiniame 

neformaliojo ir bendrojo 

ugdymo įstaigų mokinių 

virtualaus fotografijos 

konkurse-parodoje ,,Mano 

spalvotas pasaulis“ 

Iki 2022-11-18 T. Verba 

 

Šiaulių techninės kūrybos 

centras, Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo 

centras 

 

https://www.siauliaitech.lt/ 

 

https://www.facebook.com/s

iauliaitec 

 

Mokyklos Facebook 

paskyra 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

atskleisti. Ugdomos 

mokinių meninės, 

emocinės, 

skaitmeninės 

kompetencijos. 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

 

15. Bibliotekininko dalyvavimas 

susitikime – apskritojo stalo 

diskusijoje „Pasitinkant 

atnaujintą ugdymo turinį: 

pradinių, 5 ir 9-10 klasių 

vadovėliai“ 

2022-11-18 

13.00 val. 

Z. Miltenienė „Verdenės“ progimnazija  

(biblioteka) 

Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 

16. Specialiųjų pradinių klasių 

metodinė savaitė, skirta 1-4 

klasių mokiniams 

2022-11-21/25 V. Kundrotienė 

  

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokyklos( biblioteka), 

ugdomieji kabinetai 

 

Skatinamas 

mokyklos 

bendruomenės 

bendradarbiavimas. 

Vyksta gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida 

 

17. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktorių pasitarimas 

2022-11-23 

10.00 val. 

E. Knyzaitė Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

( Liepų g. 11) 

Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 

18. Mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio tarybos 

posėdis 

2022-11-23 

15.00 val. 

L. Naraškevičienė Nuotoliniu būdu Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 

19. Dalyvavimas Lietuvos 

mokyklų IKT koordinatorių 

susirinkime 

2022-11-24 

(15.00-16.00 val.) 

T. Verba Nacionalinė švietimo 

agentūra 

Skatinamas 

mokyklos darbuotojų 

bendradarbiavimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

https://www.siauliaitech.lt/
https://www.facebook.com/siauliaitec
https://www.facebook.com/siauliaitec


informuojama apie 

skaitmenines 

inovacijas ugdymo 

procese. 

Į ugdymo procesą 

diegiami nauji 

ugdymo metodai. 

Tobulinama ugdymo 

proceso kokybė 

20. Renginių ciklas mokiniams, 

skirtas Prevencinei savaitei 

„Saugi draugystė“ 

2022-11 mėn. 21/25  L. Pareigienė 

 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Skatinamas 

mokyklos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas, 

tolerancija, sveikos 

gyvensenos būdas. 

Lavinamos mokinių 

socialinės 

kompetencijos - 

problemų sprendimo 

ir sprendimo 

priėmimo, 

atsisakymo ir kt. 

įgūdžiai 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

21. Mokyklinių autobusų 

techninio stovio patikra 

2022-11-23 R. Dirmantas Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

 

Užtikrinamas 

mokinių saugus 

pavėžėjimas 

 

22. Mokyklos erdvių šventinė 

puošyba 

2022-11-25 L. Suško 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis 

kūrybiškumo 

kompetenciją; 

Ugdysis estetinio 

grožio suvokimą; 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

 

 

23. Tyrimas „Įvertinant 

mokyklos bendruomenės 

2022-11-25 L. Aširovienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Atlikti tyrimą. 

Informacijos 

 



narių socialinę emocinę 

savijautą bei 

bendruomeniškumo lygį“ 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

24. Tyrimas nustatant mokinių 

gebėjimą naudotis 

skaitmeninėmis 

technologijomis bei 

mokytojų pasidalinimą 

gerąja pedagogine patirtimi, 

naudojant skaitmeninio 

ugdymo programas, 

individualizuojant mokymą 

2022-11-25 T. Verba Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Atlikti tyrimą. 

Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 

25. Dalyvavimas miesto 

Socialinės pedagoginės 

pagalbos tarpusavio paramos 

grupės susirinkime, 

dalinantis gerąja pedagogine 

praktika 

2022-11-28 

13.30 val. 

T. Verba, 

L. Pareigienė 

„ Vitės“ progimnazija Informacijos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei 

 

26. Dalyvavimas misto Švietimo 

įstaigų vadovų metodinėje 

dienoje „Metinės veiklos 

planavimas”. 

2022-11-29 

10.00 val. 

E. Knyzaitė PŠKC   

27. Mokiniams skirtas renginys 

,,Prevencinių filmų peržiūra 

ir aptarimas” 

2022 -11-29 

 

T. Verba 

 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinamas 

socialinių, emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų 

ugdymo tęstinumas ir 

nuoseklumas 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

28. Mokyklos mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

virtualiojoje skirtingų 

gebėjimų mokinių 

fotografijų parodoje 

,,Dangaus tyrumas vaikų 

akimis“ 

Iki 2022-11-30 T. Verba Šiaulių ,,Dermės“ mokykla, 

https://www.dermesm.lt/, 

 Instagram, Facebook 

paskyros. 

Skatinamas mokinių 

domėjimasis 

Lietuvos gamta, 

ugdomas gebėjimas 

pastebėti ir atskleisti 

gamtos grožį ir 

savitumą. Sudarytos 

sąlygos mokiniams 

atskleisti meninius 

 

https://www.dermesm.lt/


gebėjimus ir juos 

realizuoti. Ugdomos 

skaitmeninių 

technologijų 

naudojimo, 

pozityvaus emocinio 

mąstymo, 

kūrybiškumo 

kompetencijos. 

Plėtojamas mokytojų 

ir švietimo pagalbos 

specialistų 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi 

29. Socialinių įgūdžių ugdymo 

programos ,,Sveiko 

maitinimosi mokyklėlė“ 

vykdymas: 

-1b, 5b, 6b, 9b, SĮUK I lav.p.  

 

 

 

 

2022-11 mėn. 

II-V, 

8.00-8.30 val.  

 

 

T. Verba Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokyklos valgykla 

Lavinamos mokinių 

socialinės (tinkamo 

elgesio, taisyklių 

laikymosi, 

savitarnos, 

savitvarkos), 

emocinės 

(savireguliacijos 

pozityvaus 

bendravimo, 

savijautos gerinimo), 

komunikacinės 

(mandagumo, 

pagalbos prašymo, 

draugiškų santykių 

palaikymo), 

sveikos gyvensenos 

(sveiko maitinimosi, 

valgymo higienos) 

kompetencijos 

 

30. Mokytojų ugdomosios 

veiklos priežiūra 

2022-11 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Pamokų stebėjimas 

Išsiaiškinti, kaip 

Direkciniame 

pasitarime, 



,,Individuali mokinio 

pažanga pamokų metu“  

dažnai mokytojai 

tikrina, kiek mokiniai 

suprato ar išmoko, 

grįžta prie nesuprastų 

ar neišmoktų dalykų, 

taiso klaidas. Kaip 

parenkama veikla, 

turinys ir mokymosi 

tempas atskiriems 

mokiniams ir/ar jų 

grupėms pagal 

poreikius ir 

gebėjimus 

individualių 

pokalbių metu 

31. Saugaus eismo renginys, 

skirtas mokiniams  ,,Būk 

atsargus gatvėje!” 

 

2022-11 -28/30 Ž. Žemgulis 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

 

Paminės pasaulinę 

atšvaitų  dieną. 

Tobulės mokinių 

pažinimo, socialinė ir 

komunikavimo 

kompetencijos. 

Ugdysis mokinių 

individualūs 

gebėjimai ir 

stiprybės. Mokiniai 

perteiks savo 

išgyvenimus meninės 

raiškos priemonėmis 

 

32. Elektroninio dienyno 

patikra, siekiant išsiaiškinti 

mokytojų ugdymo turinio 

fiksavimą ir vykdymą 

2022 -11-30 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

 

Vykdyti dokumentų 

tvarkymo kontrolę. 

Elektroninių dienynų 

kontrolė kiekvieną 

mėnesį 

Aptarimai 

metodinėse grupėse 

33. Valgyklos gamybinių 

patalpų atnaujinimas 

sandėliavimo patalpose 

2022-11 mėn. R. Dirmantas, 

R. Burba 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Nustatytu laiku 

organizuoti  pastato 

 ir jo konstrukcijų  

sezonines bei 

Mokyklos aplinka 

turi būti saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 



eilines apžiūras, 

apžiūrų metu rastų 

defektų pašalinimas 

34. Informacijos rinkimas dėl 

naujų vadovėlių poreikio 

2022-11 mėn. Z. Miltenienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Mokytojų ir mokinių 

aprūpinimas naujais 

vadovėliais. Ugdymo 

kokybės gerinimas ir 

individualizavimas 

Elektroninės erdvės. 

Mokyklos tarybos, 

metodinių grupių, 

mokytojų posėdžiai 

35. Bibliotekos katalogų ir 

straipsnių kartotekos 

tvarkymas 

2022-11 mėn. Z. Miltenienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Sutvarkyti katalogai, 

kartotekos. 

Tobulinamos 

skaitovų aptarnavimo 

paslaugos 

Mokyklos biblioteka 

36. Periodinės spaudos 

užsakymas mokiniams 

2022-11 mėn. Z. Miltenienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Patenkintas 

mokyklos 

bendruomenės 

poreikis susipažinti 

su aktualia 

informacija ir 

naujovėmis apie 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymą 

Centralizuotos 

buhalterijos 

specialistai. 

Mokyklos biblioteka 

37. Socialinės paramos 

(nemokamo maitinimo) 

išduodant maistą į namus 

organizavimas ir apskaita 

2022 metai, paskutinę 

kiekvieno mėnesio 

savaitę 

T. Verba Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos miesto ir rajono, 

kitų miestų socialinės 

paramos skyriai 

Užtikrintas socialinės 

paramos mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) teikimas 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

38. Pirmokų  adaptacijos tyrimas 

ir pagalba adaptuojantis 

2022 -11 mėn. S. Jonkienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Adaptacijos 

stebėjimas, kontrolė 

ir analizė. 

Konsultacijos su 

mokiniais, 

mokytojais, mokinių 

tėvais 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

39. Gyvenimo ugdymo 

programos „Emocijų 

2022 -11 mėn. S. Jonkienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Gyvenimo ugdymo 

programa 

 



pažinimas“ įgyvendinimas 

(3a-4a klasė) 

40. Penktokų adaptacijos 

tyrimas ir pagalba 

adaptuojantis 

2022-11 mėn. L. Aširovienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Adaptacijos 

stebėjimas, kontrolė 

ir analizė. 

Konsultacijos su 

mokiniais, 

mokytojais, mokinių 

tėvais. 5 klasių 

mokinių 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

41. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos ,,Savu keliu“ 

vykdymas (6a, 10a kl.) 

2022 – 11 mėn. T. Verba 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

pavojais, bus 

skatinami ir 

pratinami jų išvengti, 

sužinos kaip saugoti 

save, kur kreiptis 

pagalbos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

42. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos ,,Savu keliu“ 

vykdymas (SĮU(II - III kl.) 

2022 – 11 mėn.    

(pirmadieniais) 

L. Pareigienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

pavojais, bus 

skatinami ir 

pratinami jų išvengti, 

sužinos kaip saugoti 

save, kur kreiptis 

pagalbos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

43. Neformaliojo švietimo foto 

būrelio ,,Foto žvilgsnis“ 

programos tobulinimas ir  

įgyvendinimas 

2022 - 11mėn. 

(penktadieniais, 

antradieniais) 

T. Verba Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su fotografijos 

pradmenimis ir 

nuotraukų 

redagavimo 

programomis. 

Mokiniai pratinami 

tikslingai ir 

kūrybiškai naudoti 

 



šiuolaikiškas 

informacines 

technologijas. 

Lavinamas mokinių 

kūrybinis ir kritinis 

mąstymas, skonis, 

dėmesys, atmintis, 

vaizduotė, 

mokėjimas 

orientuotis erdvėje ir 

laike. Sudarytos 

sąlygos mokiniams 

atskleisti savo 

unikalumą ir 

asmeninę gyvenimo 

patirtį, išreikšti save 

44. Metodinė diena pedagogams 

ir pagalbos mokiniui 

specialistams 

2022-11-23, 

14.30 val. 

Metodinė taryba Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokytojai pasidalins 

gerąja pedagogine 

patirtimi ir 

metodinėmis 

naujienomis 

 

 

KOORDINATORĖ:  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                            Valentina  Samuchova                                                                         

 

 


